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 الملخص 

ا، وقد أفردوا فيها كتباً كثيرةً ُعني علماء اللّغة بالتوجهات الصرفيّة للقراءات القرآنيّة عناية واسعة، وُعنوا بنقلها وتوجيهها واالحتجاج بها أو له

يم الصفاقسي، العالم اللغوي ت المتواترة كما صنّفوا في توجيه القراءات الشاذة أيضاً، ومن هؤالء العلماء األجالء إبراهفيما يتعلق بتوجيه القراءا

 ُ ه، وإنّي وجهُت اهتمامي الكبير، فقد صنّف في كليهما، أعني: توجيه القراءة المتواترة والشاذة معاً، حتى ذاع صيته في هذا المجال وعلْت منزلت

ستها وتحليلها نظراً ألهّميتها توجيهاته الصرفيّة للقراءات القرآنيّة في سورة الفاتحة ودرا المجيد في إعراب القرآن المجيدقي من كتابه إليه، أست

 فيه النماذج وما تضّمنته من مسائل صرفية ُمهمة وتعدد أوجه القراءات فيها، وأصل هذا البحث جزء من أطروحتي في الدكتوراه، فقد ذكرتُ 

يف في كلمة صرفية التي وقف عندها الصفاقسي في هذه السورة، حيث كانت تشتمل على نماذج أربعة، وهي: تخفيف الياء فراراً من التضعال

الين) وكذلك الحديث عن (إياك) وأيضاً إبدال الهمزة فيها هاء، وإبدال السين صاداً أو زاياً في كلمة (الصراط)، وقلب األلف همزة في كلمة (الض

وهو ما يساهم  أحرف المضارعة في كلمتي (نعبد ونستعين). وتكمن أهميّة الموضوع في بيان مدى موافقة القراءات ألوجه اللغة العربية كسر

  في ضبط القراءات.

  اللغة العربية، الصفاقسي، القراءات القرآنية، التوجيه الصرفي، الفاتحة.الكلمات المفتاحية: 

42. Sefâkusî'nin Fâtiha Sûresindeki Kur'ân kıraatlerine morfolojik direktifleri 

Öz 

Dilbilimciler, Kur'ân kıraatlerinin morfolojik tevcîhâtına geniş ilgi göstermişlerdir. Eserlerinde farklı 

kıraatleri el almışlar, eleştirmişler veya delil olarak kullanmışlardır. Ayrıca mütevâtir ve şaz 

kıraatlerin tevcîhâtıyla ilgiliçok sayıda müstakil kitap yazmışlardır.Bu seçkin âlimlerin arasında 

büyük dilbilimci İbrahim Sefâkusî de vardır. O, hem mütevâtir hem de şaz kıraatlerin tevcîhâtı ile 

ilgili eser telif etmiş ve bu alanda söz sahibi bir âlim olarak ön plana çıkmıştır.  Bu çalışmada onun 

El-Mecid fi İrabi'l Kur'an'il Mecid adlı kitabındaki Kur'ân kıraatleri ile ilgili morfolojik tevcîhâtı 

Fâtiha suresi özelinde incelenecektir. Fâtiha suresindeSefâkusî dört morfolojik örnek üzerinde  

durmuştur. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: (İyyeke) إياك kelimesinde şeddeden kurtulmak için ye 

harfini tek harekeli yapmak ve hemzeyi he harfine çevirmek; (Sırat) الصراط kelimesinde sin harfini sad 

harfine veye zey harfine çevirmek; (El Dalliin)الضالين kelimesindeki elif harfini hemzeye çevirmek; 

(Na'bud ve Nesta'in) نعبد ونستعين kelimelerinde muzari harflerine kesre getirmek. Çalışma, kıraatlerin 

zaptına yardımcı olan Arap dilinin kıraatlerle ne ölçüde uyumlu olduğunu göstermesi açısından 

önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Arap Dili, Sefâkusî, Kur'an kıraatleri, Morfolojik Tevcîhât, Fatiha. 

                                                             
  أصل هذا البحث جزء من أطروحتي في الدكتوراه.  ١

2  Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi (Kastamonu, Türkiye), mostashrek@gmail.com, ORCID ID: 0000-
0002-5321-3435 [Araştırma makalesi, Makale kayıt tarihi: 21.03.2022-kabul tarihi: 20.04.2022; DOI: 
10.29000/rumelide.1106756]  
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Al-Safaqisi’s morphological orientation to the Quranic readings in Surat al-
Fatiha 

Abstract 

Linguists was highly interested in the topic of morphological orientation to the Quranic readings 

throughout generations. They also had specialized many books which delt with the orientation of 

Mutawatar readings and Shaz readings. One of those scholars was a widely known great linguist by 

the name of Ibrahim al-Safaqisi who had written in both topics, namely, the mutawatar and the Shaz 

readings of the Quran.In this thesis we focused on his morphological orientations which we derived 

from his “al-Mujeed fi I’rab al-Quran al-majeed” namely book and especially in surat Al-Fatiha; we 

studied and analyzed his morphological thoughts due to its importance. We found that he had 

mentioned four types of morphological examples: the lightening of the (ya) character in the word 

(Iyyaka) to run from the multiplication of the letter he also changed the hamza character into a ha, as 

well, he changed the sin letter in the word (sirata) into sad or zay. Additionally, he changed the alef 

letter in the word (daleen) into a hamza character and the Mudara’a letter in the words 

(na’budwanasta’in) into a kasra mark. The importance of the topic lies in showing how far the quranic 

readings harmonizes with the Arabic language’s rules the thing which helps in straightening out the 

readings. 

Keywords: Quranic Readings, morphological orientation, Arabic language, al-fatiha, al-Safaqisi. 

  :المقدمة

ة عناية واسعة، وُعنوا بنقلها وتوجيهها واالحتجاج بها أو لها، ة للقراءات القرآنيّ من المعلوم أّن علماء اللغة قد ُعنوا بالتوجهات الصرفيّ 
د في كتابه  ي وهو عالم لغوي كبير في القرن الثامن الهجري. فقد قص فاقس آن المجيد في إعراب القرومن هؤالء العلماء إبراهيم الص

طلح  المجيد ود بمص وته. والمقص يته في هذا المجال وعال ص رفية للقراءات القرآنية حتى ذاع ص إلى البحث عن التوجيهات الص
ي )٦٩، م1983الجرجاني، إيراُد الكالم ُمحتمالً لوجهين مختلفين"(التوجيه هاُهنا كما عّرفه الجرجاني بأنّه: " ، أو كما عّرفه الزركش

، ١٩٥٧به تُعرف جاللة المعاني وجزالتها"(الزركشي، فّن جليل، وبأنّه: " ولهذا المصطلح مرادفات أخرى ذكرها علماء  ).١/٣٣٩هـ
وقد سبق  ).١٥٦/١٥٧م، ٢٠٠٧العربية، منها: التعليل، والتخريج، والتأويل، واإليضاح، واالحتجاج، والحجة، واالنتصار (المسئول، 

العرب أفردوا فيها كتباً كثيرةً منها الحّجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي والكشف عن  الصفاقسيَّ في هذا جماعةٌ من كبار اللغويين
ب في تبيين وجوه  واذّ ومنها كتاب المحتس نّفوا في توجيه القراءات الش ي كما ص بع وعللها وحججها لمكي القيس وجوه القراءات الس

  شواذّ ألبي البقاء وغيرهما.القراءات واإليضاح عنها البن جني وكذلك إعراب القراءات ال

ة عند الصفاقسي، ويحللها ويقف على أقوال وآراء اللغويين فيها ة للقراءات القرآنيّ وتكمن أهميّة البحث في أنّه يوضح األوجه الصرفيّ 
ة، ولقد اعتمدُت فيه على ال ابقة تناولت هذا الموضوع بالبحث والمناقش ة صرفيّة س منهج الوصفي وتوجيههم لها. ولم أقف على دراس

  التحليلي.

ت بدايةً أْن تكون من مقدمة، ثّم ذكرُت بعدها القراءات  ورة  القرآنيةأّما طبيعة البحث فقد اقتض ي في س فاقس ار إليها الص التي أش
رفية لها، الفاتحة، ير، فكانت بذلك في مباحث أربعة، تقفوها  ذلك وأتبعت وتوجيهاته الص خاتمةٌ بأقوال أئمة اللغة والمعاني والتفس

ادر ومراجع عديدة ومتنوعة، فكان من أهّمها كتب  ل إليها هذا البحث، وقد اعتمدُت بذلك على مص أوردُت فيها أهّم النتائج التي توّص
  القراءات واللغة والمعاجم والمعاني والتفسير.

  وهللاَ أسأُل التوفيق والتيسير، إّنه ولي ذلك والقادر عليه.
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  )١/٥(الفاتحة،  في قوله تعالى: ﴿إيّاك﴾ فيالصر التوجيهالمبحث األول: 

ي  فاقس يل وقد اكتفى بتوجيه اثنين منها، القراءةَ الثالثة والرابعة، في كلمة "إيّاك" أربَع قراءات،  -رحمه هللا-ذكر الص وفيما يلي تفص
  ذلك:

  .﴿إيّاك﴾ بكسر الهمزة وتشديد الياءالقراءة األولى: 

: "وقرأ الجمهور بكسر الصفاقسي يقول )،١/١٣م، ٢٠٠٠. وعبد اللطيف الخطيب، ١/٤١هـ، ١٤٢٠(أبو حيان،  الجمهور اءةقروهي 
  وهي أشهرها. )،٦٠م، ١٩٩٢(الصفاقسي، الهمزة وتشديد الياء"

  .﴿أيّاك﴾ بفتح الهمزة وتشديد الياءالقراءة الثانية: 

، ١٤٢١. والنحاس، ٤٢. والكرماني، ب.ت، ٩(ابن خالويه، ب.ت،  بها علي والرقاشيأ قر )، ١/٣٩م، ١٩٩٩. وابن جني، ١/١٩هـ
م، ١٩٩٩(ابن جني، وهي لغة مسموعة مشهورة )،٦٠م، ١٩٩٢(الصفاقسي، : "وقرأ علي بفتح الهمزة وتشديد الياء "الصفاقسي يقول
  ).١/١٤٦م، ١٩٦٤. والقرطبي، ١/٩٤م، ١٩٩٦. وأبوالبقاء، ١/٧٢هـ، ١٤٢٢. وابن عطية، ١/٣٩

  .كسر الهمزة وتخفيف الياء﴿إيَاك﴾ بالقراءة الثالثة: 

ال مكرم، وهي قراءة أُبيّ  د الع ار عمر وعب د مخت ب، ١/١٥٤م، ١٩٩٧ (أحم د اللطيف الخطي ه ). ١/١٤م، ٢٠٠٠. وعب د وج وق
 الصفاقسي هذه القراءة على أنها حذفت إحدى الياءين فرارا من التضعيف والتكرير وذلك عندما نقل قول أبي البقاء، يقول: "وقرأ أُبيّ 

تثقاالً للتكرير في حرف العلة "بكس ي، ر الهمزة وتخفيف الياء، أبو البقاء: والوجه فيه أنه حذف إحدى الياءين اس فاقس م، ١٩٩٢(الص
  ).١/٧٢هـ، ١٤٢٢وابن عطية،  .١/٤١م، ١٩٩٩(ابن جني،  . وهذا كتخفيف المضعّف في (إّن)، و(رّب)، و(أّي)، و(أّر))٥٢-٥١

نة وعا مدي لِمين﴾ومن ذلك قراءة أهل ال كانُوا مس لذيَن كفُروا لو  ما يوّد ا م ﴿ُربَ ) )١٥/٢ ،الحجر( ص باء في (ربَّ (ابن  بتخفيف ال
،١٤٠٠مجاهد، ، ١٤٢١. والنحاس، ٣٦٦هـ وجاء هذا التخفيف أيضاً في الشعر العربي،  )،١/٧٤٢م، ١٩٩٦. وأبو البقاء، ٢/٢٣٦هـ

  [الطويل]:) ١٤/٥٦ـ، ه١٤١٤. ابن منظور، ٢٤٦، م١٩٨٧(الفرزدق،  مثله قول الفرزدق

ماَكيِن أْيهَما     علَي من الغيِث استهلَّْت مواطُره  تَنّظرُت نصراً والّسِ

  يريد: أيُّهما.

عيف اً ليختلف الحرفان فيخففا وذلك قولهم في أّما: أْيما، فقلبوا الميم ياء كراهية التض وأبو . ١/٤١م، ١٩٩٩(ابن جني،  ويبدلون أيض
  ).١/٩٣م، ١٩٩٦البقاء، 

  [البسيط]: ) ٨٥، م١٩٨٥. وابن هشام، ١/٢٨٤م، ١٩٩٩ابن جني، ( سعيد بن قُْرطالشاعر  قال

نا شالت نعاَمتُها     أْيما إلى جنٍة أْيما إلى نارِ     يا ليَت ما أُمُّ

هور في توجيه قراءة تخفيف الياء، وقد حكاه ابن جني ومنع أن تحمل قراءة التخفيف على أنها لغة،  ل: "وينبغي يقوحيث هذا هو المش
َياكَ "  أن يكون عمرو بن فايد إنما قرأ رة، وال ينبغي أن  "إِ عيف مع ثقل الياءين والهمزة والكس بالتخفيف؛ ألنه كره اجتماع التض

ًما وال مرَّ بنا في نثر وال نظم" "إيَاك" يحمل  م،١٩٩٩ابن جني، (بالتخفيف على أنها لغة، وذلك أنا لم نَر لذلك أثًرا في اللغة وال رس
١/٤٠(.  

  وفي توجيه (إيَاك) بالتخفيف وجهان آخران:  

  [الطويل]: ) ٢٠م،  ٢٠٠٢(طرفة،  أن يكون معناها: ضوُء الشمس. قال طرفة أحدهما:

  أُِسفَّ ولم تكِدْم عليه بإِثِمدِ       اةُ الشمِس إال ِلثَاثِه سقتهُ إيَ 
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يُر: اْلَمْعنَىألّن )؛ ٩٤، ١/٩٣م، ١٩٩٦(أبو البقاء،  وفي هذا نظر  ْمسُ  يَِص ْوَءَك. َوإِيَاةُ الشَّ َك نَْعبُُد أَْو َض ْمَس ):  َش ِر اْلَهْمَزةِ  (بَِكْس
  ).١/٤٨هـ، ١٤١٩. وابن كثير، ١/١٤٦م، ١٩٦٤القرطبي، ( فَهِذِه قَِراَءةٌ َمْرُغوٌب َعْنَها ومردودة .َضْوُءَها، َوقَْد تُْفتَحُ 

تقاقه خرواآل حاق حيث يرى أبو : أن يكون تأويلها: حقيقتك نعبد، واش من (اآلية) التي هي العالمة، وهذا ما نقله ابن جني عن أبي إس
إسحاق أّن (إياك) اسم ُمظَهر ُخّص باإلضافة إلى الُمضمر، فـ (إياك) نُصب بوقوع الفعل عليه و(الكاف) في خفض بإضافة (إِيّا) إليها. 

(الزجاج،  جميع األسماء المضمرة مبني غير مشتق، مثل: أنا وهو قاق، وأنّ كافة اللغويين قالوا بفساد ذلك االشت ورّد ابن جني هذا بأنّ 
  ).١٥/٤٤٠هـ،١٤١٤ابن منظور، . و١/٤٠م، ١٩٩٩ابن جني، . و١/٤٨م، ١٩٨٨

  ﴿هيّاك﴾ بإبدال الهمزة المكسورة أو المفتوحة هاء. القراءة الرابعة: 

ار الغنوي وَّ وقد وجه ). ١/١٤م، ٢٠٠٠. وعبد اللطيف الخطيب، ٤٣-٤٢ني، ب.ت، . والكرما٩(ابن خالويه، ب.ت،  قرأ بها أبو السَّ
ي هذه القراءة على أن الهاء أبدلت من الهمزة، فاقس ورة هاء، وبإبدال المفتوحة يقول حيث الص : "وقرئ بإبدال الهمزة المكس

  .)٥٢-٥١م، ١٩٩٢(الصفاقسي، هاء"

، ١٤٢٢(ابن عطية،  وهي لغة الهمزة والهاء متحدان في المخرج، فكالهما من أقصى  وجيهها أنّ شائعة في كالم العرب، وت )١/٧٢هـ
  ).١/٩٥م، ١٩٩٦(أبو البقاء،  ، والهاء أخّف من الهمزة فعَدلوا بذلك إلى األخف)٤/٤٣٣م،  ١٩٨٨(سيبويه،  الحلق

  [الطويل]:  )٢٢، ٣/٢١، ب.ت. والفارسي، ١٤٣، م١٩٩٧طفيل الغنوي أو مضروس بن ربعي (طفيل،  قال الشاعر

  مواردهُ ضاقْت عليك المصادرُ     فِهيّاك واألمَر الذي إن توسعْت 

  [الرجز]: ) ١٥/٣٧٦هـ، ١٤١٤. وابن منظور، ٢/٢٠٤،م٢٠٠٠. وابن جني، ٧(ابن السكيت، ب.ت،  أراد: إيّاك. وقال آخر

  َهيّاك َهيّاك وَحْنواَء العُنُقْ     يا خاِل هّال قلَت إذا أعطيتني 

ألصل فيها ألنك قائم فأبدلوا الهاء من همزة إّن، وكذالك في أرحَت الدابّة: هرحَت، وأنرُت الثوَب: هنرتُه، وأرقُت: وقالوا: لهنّك قائم وا
  ).١/٩٤م، ١٩٩٦وأبو البقاء، .٢/٢٠٤،م٢٠٠٠. وابن جني، ٨-٧(ابن السكيت، ب.ت،  هرقُت إلى غير ذلك

ي،  هيا (أيا) في النداء: ومثل ذلك قولهم في أَما وهللا: هَما، وفي ناد عن قطرب في إبدال همزة )٣/٢٢٤م، ١٩٧٥(الرض . وحكي بإس
  ).٣/٢٢٣م، ١٩٧٥الرضي، . ٢/٢٠٦،م٢٠٠٠(ابن جني، االستفهام، هزيٌد منطلٌق؟، أي: أزيٌد منطلٌق؟ 

هم )، ٥/٤٨ ،المائدة(وقد ذهب الزجاج وغيره إلى أّن الهاء مبدلة من الهمزة في قوله تعالى ﴿ُمهْيمَناً﴾ (ُمهيمن) بمعنى وذكر بعض
سير من أّن معنى (مهيمن)  مؤتمن فالهاء بدل من الهمزة واألصل مؤتمناً عليه وهو حسن على طريق العربية وموافق لما جاء في التف

  ).٢/٢٠٠هـ، ١٤٢٢وابن عطية، . ١/٨٦، م١٩٩٢. وابن األنباري، ٢/٤٣٣م، ١٩٨٨(الزجاج، مؤتمن

كان الهاء حيث )٢٠/١ ،طه( ﴿طه﴾ :ومثله في قوله تعالى هم بإس ، وقالوا )٤٠٨، ٥/٤٠٧م، ٢٠٠٠(عبد اللطيف الخطيب،  قرأ بعض
 ً لم–ألّن النبّي ؛ أراد: طِأ األرَض بقدميك جميعا (طأ)  كان يرفع إحدى رجليه في صالته، ثم أُبدلت الهمزة هاء في -صلى هللا عليه وس
  ).٢٠٥، ٢/٢٠٤، م٢٠٠٠(ابن جني،  كأبدالهم في هرقت، أرقت ونحوه

هورة مثل: ﴿إِيّاك﴾. وتخفيف الياء في ﴿إيَاك﴾ ما هو إال فرار من مم ديد الياء لغة مش ح بجالء أّن ﴿أيّاك﴾ بفتح الهمزة وتش بق يتض ا س
  التضعيف والتكرير، أّما ﴿ِهيّاك﴾ و﴿َهيّاك﴾ فهما يجريان على لغة إبدال الهمزة هاء التحادهما في المخرج. 

  )١/٥(الفاتحة،  ﴿نَستَعيُن﴾وقوله تعالى: ﴿نَعبُد﴾ في الصرفي التوجيه المبحث الثاني: 

ي  فاقس تَعيُن﴾ في الفعل ﴿نَعبُد﴾ -رحمه هللا-أورد الص واكتفى بتوجيه القراءة الثانية والثالثة  .قراءتين ثالث قراءات، وفي الفعل ﴿نَس
  وفيما يلي تبيين ذلك:منها، 
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  .وضم آخر الفعل ﴿نَعبُد﴾ و﴿نَستَعيُن﴾ بالنون المفتوحةالقراءة األولى: 

حى على لغة أهل الحجاز، يقول)١/١٥م، ٢٠٠٠. وعبد اللطيف الخطيب، ١/٧، ب.ت(أبو البقاء،  وبها قرأ الجمهور  . وهي الفص
ي فاقس حى"الص تعين وهي لغة الحجاز وهي اللغة الفص ي، : "نَعبد والجمهور بفتح النون ... وقرأ الجمهور بفتح نون نس فاقس (الص

  . )٦٢-٦١م، ١٩٩٢

حى"و تعين قرأ بها الجمهور، وهي لغة الحجاز، وهي الفص احتها، حيث قال: "وفتح نون نس ار أبو حيان إلى فص (أبو حيان،  قد أش
  ).١/٤٢هـ، ١٤٢٠

  .بالنون المكسورة وضم آخر الفعل ﴿نِعبُد﴾ و﴿نِستَعيُن﴾القراءة الثانية: 

. وعبد اللطيف الخطيب، ٤٣. والكرماني، ب.ت، ٩خالويه، ب.ت، (ابن  بها األعمش ويحيى بن وثاب وعبيد بن عمير الليثي أوقد قر
ي . يقول)١٦-١/١٥م، ٢٠٠٠ فاقس تَعيُن﴾الص رها، وهي لغة ... ﴿نِس رها وهي لغة قيس وتميم  : "﴿نِعبُد﴾ وقد قرئ بكس واألعمش بكس

  .)٦٢-٦١م، ١٩٩٢فاقسي، (الصوأسد وربيعة. وقال أبو جعفر الطوسي هي لغة هذيل. وكذا حكم حروف المضارعة في األفعال"

عل فالفعل األول ﴿نعبُد﴾ ماضيه عبََد على وزن (فَعََل) مفتوح العين، واآلخر ﴿نستَعيُن﴾ ماضيه استَعاَن مبدوء بهمزة الوصل. وعليه فالف
يبويه: " ارعة، والعلة فيه مفتوح العين، يقول س ر األفعال المض ر في هذا البا﴿نعبُد﴾ جاء مخالفاً لقياس كس يٌء كان ثانيه وال يكس ب ش

باههما" َرب وذَهب وأش يبويه، مفتوحاً، نحو ض ر األفعال  .)٤/١١٠م،  ١٩٨٨(س تَعيُن﴾ جاء موافقاً لقياس لغة كس أّما الفعل ﴿نس
  .)٤/١١٢م،  ١٩٨٨(سيبويه،  المضارعة

  والعرب كافّة سوى أهل الحجاز يكسرون حروف المضارعة في األفعال إال الياء، وذلك في موضعين:

ر العين، نحو: أنا إعلم ونحن نِعلم وأنت تِعلم. ومثله في المثال واألجوف والناقص  ول:األ ي على وزن (فَِعل) بكس إذا كان الماض
روا أوائل هذه األفعال  . وهو في لغة جميع العرب إال أهل الحجاز. وقد كس قى وأنا إعضُّ اعف، نحو: أنا إخال وأنَت تِش والمض

ارعة ألنّهم أرادوا أوا يبويه،  ئلها كثواني (فَِعل) وألزموا الفتح ما كان ثانيه مفتوحاً في (فَِعل)المض ابن جني، . و٤/١١٠م،  ١٩٨٨(س
  .)١/١٤١م، ١٩٧٥الرضي، . و١/٣٣٠، م١٩٩٩

ي: " ر الفاء لهذا المعنى، ألنّ قال الرض ي، ولم يكس ر الماض ارعة تنبيهاً على كس رت حروف المض ارع  وإنما كس له في المض أص
(يفِعل) المسكور، فلم يبق إال كسر حروف المضارعة"السكون، و م، ١٩٧٥الرضي، ( لم يكسر العين لئال يلتبس (يفعَل) المفتوح بـ

١/١٤١(.  

أن يكون ماضيه مبدوءاً بهمزة وصل مكسورة مما جاوز ثالثة أحرف في فَعََل أو تاء زائدة، نحو: استغفر تِستغفُر وتكلَّم تِتكلُّم  واآلخر:
  .)١/١٤٣م، ١٩٧٥الرضي، . و١/٣٣٠، م١٩٩٩ابن جني، . و٤/١١٢م،  ١٩٨٨(سيبويه،  قوانطلَق تِنطل

شبهوا ما في أوله تاء  شار إليها الرضي: "تنبيهاً على كون الماضي مكسور األول، وهو همزة ثم  وعلّة كسر حرف المضارعة كما أ
  .)١/١٤٣ م،١٩٧٥الرضي، (زائدة من ذوات الزوائد لكون ذي التاء مطاوعاً في األغلب"

  .)٦٢م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  وقد أشار الصفاقسي إلى أنّهم لم يكسروا الياء من حروف المضارعة الستثقال الكسر فيها

يبويه في (باب ما تكسر فيه أوائل األفعال المضارعة): " وجميع هذا إذا قلت فيه (يفعل) فأدخلت الياء فتحت، وذلك أنهم كرهوا قال س
رة في الياء حيث لم باه ذلك" الكس يبويه، يخافوا انتقاض معنى فيحتمل ذلك، كما يكرهون الياءات والواوات مع الياء وأش م،  ١٩٨٨(س

٤/١١٠(.  

رة في الياء،وقال ابن جني: " رة في الياء": نحو وتَقلُّ الكس تثقاًال للكس ف ابن )١/٣٣٠، م١٩٩٩ابن جني، (يِْعلَم، ويِْرَكب؛ اس . ووص
ر الياء بالقلة احتراز ارعة، يقول أبو حيان: جني كس ر جميع حروف المض ا مما في لغة بعض القبائل العربية كقبيلة كلب، حيث تكس

ر فيها، وفي غيرها من  :"وغيرهم من العرب ر إال في الياء، فيفتح، إال في بعض كلب فيكس قيس وتميم وربيعة ومن جاورهم بكس
  .)١/١٨٢م، ١٩٩٨(أبو حيان، الثالثة"
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روا فيما هو مكس ارعه (يفعَل) مفتوح العين، فيقلبون الواو ياًء، فيقولون: هو وقد كس ور العين وفاؤه واو، مثل: وجل يوجل، مض
  .)٤/١١١م،  ١٩٨٨(سيبويه،  يِْيجل، وهي تيجل، وأنا إيجل

يَْيجل ويَوَجل،   :ا قالواوعلموا أنّهم إذ أرادوا قلب الواو ياء هربًا من ثقل الواو؛ ألن الياء على كل حال أخّف من الواو،قال أبو الفتح: "
سهم بما تجشموه من كسر الياء توصًال  إلى  فقلبوا الواو ياء والياء قبلها مفتوحة كان ذلك قلبًا من غير قوة علّة القلب، فكأنّهم حملوا أنف

  .)١/١٩٨، م١٩٩٩ابن جني، (قّوة علّة قلب الواو ياء"

ائي منهم في معه اإلمام الكس ذّ ما س كلمة (تِذهب وتِلحن) وفي قراءة يحيى بن وثاب ﴿نِعبُد﴾ بكسر النون، وهي  وفي بعض بني دبير ش
  . )١٨٣، ١/١٨٢م، ١٩٩٨(أبو حيان،  أشذّ من الفعلين السابقين

ذّ فعل آخر وجاء مخالفاً للقياس وهو الفعل (أبَى) فإّن ماضيه مفتوح العين وكسروا فيه حرف المضارعة في الياء وغير الياء،  وقد ش
ر، فقالوا في اذاً مفتوح العين، والقياس فيه ليس أن يفتح بل يكس ارعه جاء ش ه: هي ِتئبى، وأنَت تِئبى، ونحن نِئبى. والعلة فيه أّن مض

الرضي، . و٤/١١٠م،  ١٩٨٨(سيبويه،  وحق ماضيه الكسر أيضاً (فِعل)، لذا جّوزوا كسر حروف المضارعة فيه للداللة على أصله
  .)١/١٤٢م، ١٩٧٥

  .على ما لم يسّم فاعلُه ﴿يُعبَُد﴾ثة: القراءة الثال

ن وأبو مجلز وأبو المتوّكل ، ١٤٢٢(ابن الجوزي،  وبها قرأ الحس  .  يقول)١/١٤م، ٢٠٠٠وعبد اللطيف الخطيب، . ١/١٩هـ
  .)٦١م، ١٩٩٢(الصفاقسي، : "وقرئ يُعبد بالياء مبنياً للمفعول"الصفاقسي

ضمير نصب، وال ناصب له هنا. وأُِجيب عنه  جهة النحو واإلعراب ألّن ﴿إيّاك﴾وقد ذهب بعضهم إلى أّن في هذه القراءة ضعفاً من 
  .)٦١م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  بأّن ضمير النصب هنا قد وضع موضع ضمير الرفع (أنت)

رفوع بـ﴿تُعبَُد﴾. ويمكن بل يجب أن يقال: أنَت تُعبد، ألّن أنت ضمير م قال أبو البقاء: "فإذا قرئ ﴿يُعبَُد﴾ لم يبق هذا الفعل ناصباً لـ﴿إيّاك﴾
أن يقال: جعَل ضمير المنصوب موضع المرفوع، كما جعلوا المرفوع في موضع المجرور، فقالوا: مررت بك أنت، وقالوا في لوالي: 

  .)٩٧، ١/٩٦، م١٩٩٦(أبو البقاء، إّن الياء ضمير مجرور في موضع المرفوع، أي: لوال أنا"

. ١/١٦م، ١٩٩٠(األخفش،  ضمير الرفع، وإليه ذهب األخفش وأبو البقاء وأبو حيان، والسمينفـ ﴿إيّاك﴾ استُعير فيها ضمير النصب ل
  ).١/٥٨، ب.ت. والسمين، ١/٤٣هـ، ١٤٢٠. وأبو حيان، ٩٧، ١/٩٦، م١٩٩٦وأبو البقاء، 

 ً ا اعر أيض اه في أحد األقوال، وقول الش اك وعس اي وعس مائر في: عس منظور، . وابن ٥/٢٢٢، ب.تالفراهيدي، ( ومثله الض
  :[الرجز] )١/٤٤٦م،  ١٩٦٦. والسيوطي، ١٥/٤٤٥هـ، ١٤١٤

بير طالما َعَصْيكا    إِلَيكا وطالََما َعنِّْيتَنَا     يابَن الزُّ

  ).١/٥٨، ب.ت(السمين،  فالكاف في (عصيكا) جاءت نائبة عن التاء، إذ األصل فيها: عصيت

، م١٩٨٥. وابن هشام، ٤/٣٨٢م،  ٢٠٠١(ابن يعيش،  في موضع رفع وهذا قول األخفش فهو يرى أّن الياء والكاف والهاء في عسى
  ، وحجته أّن ضمير النصب ناب عن ضمير الرفع، وقد رّده ابن هشام بأمرين: )٢٠٣

  وهو إنابة الضمير عن الضمير ثبت في المنفصل نحو: ما أنا كأنَت وال أنَت كأنا.  األول:

  [الرجز] وكاف (عَصْيكا) في قول الشاعر:

  إِلَيكا وطالََما َعنِّْيتَنَا      َن الّزبير طالما عَصْيكايَا ب

 ً وهو قول ابن جني حيث يرى أّن الكاف أبدلت من التاء، ألنّهما أخوات في ( ال من إنابة ضمير عن ضمير بدل من التاء بدالً تصريفيا
  ).١٥/١٩٣هـ، ١٤١٤. ابن منظور، ١/٢٩٠، م٢٠٠٠) (ابن جني، الهمس
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  ر قد ظهر مرفوعاً في قوله:أّن الخب واآلخر:

  تشّكى فَآتي نَْحوَها فأَُعوُدها    فَقلُت عَساها نَاُر كأٍس وَعلَّها 

  وذهب ابن هشام إلى أّن فيها مذهبين آخرين وهما:

  وهو أن عسى في (عساك وعساه وعساي) بمنزلة لعّل في نصب االسم ورفع الخبر وقد قاله سيبويه. المذهب األول:

أّن عسى باقية على إعمالها عمل كان والضمائر في (عساك وعساه وعساي) في موضع نصب بأنّه خبر عسى وقد  والمذهب اآلخر:
  .)٢٠٤، ٢٠٣، م١٩٨٥(ابن هشام،  قاله المبرد والفارسي

ارعة وجاء مخالفاً لقياس اللغة ر حرف المض بق أّن الفعل ﴿نَعبُد﴾ قرئ بكس يه مفتوح العين (فعََل)، ؛ظهر مما س وليس فيه  ألّن ماض
مير  ارعة مبنياً للمفعول، وقبله ض م حرف المض ر كما جاء في أفعال غيره، وفيه وجه آخر وهو ﴿يُعبُد﴾ بض ذوذ يذهب به للكس ش

و ارعة وقد جاء موافقاً للقياس في اللغة العربية بمنص ر حرف المض اً بكس تعيُن﴾ فإنّه قرئ أيض  ؛ناب مكان المرفوع. أّما الفعل ﴿نَس
  يه مبدوء بهمزة وصل.وذلك ألّن ماض

راط﴾ الصرفي التوجيهالمبحث الثالث:    )١/٦(الفاتحة،  في قوله تعالى: ﴿الّصِ

راط﴿في كلمة  -رحمه هللا-ذكر الصفاقسي    ذلك: وجيهأربَع قراءات، وفيما يلي ت ﴾الّصِ

  .﴿الّسراط﴾ بالسين، وهي األصلالقراءة األولى: 

ن ، ١٤٢٢. وابن الجوزي، ١٠٥، هـ١٤٠٠هد، (ابن مجا وقُنبل وبها قرأ مجاهد وابن محيص وعبد اللطيف الخطيب، . ١/٢٠هـ
. وقد أشار إلى أصالتها ابن خالويه، )٦٣م، ١٩٩٢(الصفاقسي، : "وقرأ قُنبل بالسين وهي األصل"الصفاقسي . يقول)١/١٧م، ٢٠٠٠

  .)١/٨، ب.ت. وأبو البقاء، ٢٨، م١٩٤١(ابن خالويه، حيث قال: "السراط بالسين وهو األصل"

صاداً مع الطاء لم يعلم ما أصلها (الفارسي،  وذهب ابن السراج إلى أنّها قرئت بالسين على األصل، فلو لزم أحدهم لغة من ينطق بها 
  .)١/٤٩، م١٩٩٣

ن واستدل مكي على أّن السين هي األصل، حيث قال: "ويدل على أّن السين هو األصل أنّه لو كانت الصاد هي األصل لم تُرد إلى السي
لضعف السين، وليس من أصول كالم العرب أْن يرد األقوى إلى األضعف، وإنّما أصولهم في الحروف إذا أبدلوا أن يردوا األضعف 

  .)١/٣٤، م١٩٨٤(مكي، إلى األقوى أبداً"

ين من (السرط) تراط؛ والصراط هو الطريق، وأصله بالس ، ١٤٢٢(ابن الجوزي،  أْي: االبتالع ،ألنّه من االس ، وسرط )١/٢٠هـ
سراطاً لجرايان الناس فيه كجرايان الشيء المبتلع . والزمخشري، ١/٨، ب.ت(أبو البقاء،  الشيء إذا بلعه، ويسّمى الطريق أو الجاّدة 

١٤٠٧  ، ، ١٤٢٠. وأبو حيان، ٦٣م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  . كما سّمي أيضاً باللقم)١/١٥هـ  ألنّه يلتقم السابلة والماّرة)؛ ١/٤٥هـ
  .)١/١٥هـ،  ١٤٠٧(الزمخشري، 

  .﴿الّصراط﴾ بالصادالقراءة الثانية: 

، وهي )١/١٧م، ٢٠٠٠وعبد اللطيف الخطيب، . ١٨٦، م٢٠٠٠. وابن الجزري، ١٠٦، هـ١٤٠٠(ابن مجاهد،  قرأ بها الجمهور
صاداً، يقول سين  سين لتجانس الطاء في اإلطباق، وهيالصفاقسي الفصحى بإبدال ال الفصحى، وهي  : "والجمهور بالصاد بدالً من ال

  . )٦٣م، ١٩٩٢(الصفاقسي، لغة قريش"

  .)١/٤٢، م١٩٥٧(الطوسي، قال الطوسي: "الصاد لغة قريش، وهي اللغة الجيدة"
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ة، ومن حروف  ين فهي مهموس اد لتكون قريبة من الطاء، وألّن الطاء مطبقة بخالف الس وذهب ابن مجاهد إلى أنّها ُكتبت بالص
فير، فثقل عليهم في النطق أن ابهة للطاء في  الص اداً، ألنّها مش ين ص تعلياً في كلمة واحدة، لذا قلبوا الس اً ومس ان منخفض يعمل اللس

  .)١٠٧، هـ١٤٠٠ابن مجاهد، ( اإلطباق

فير والهمس، فلّما قال أبو البقاء: " اَد في الص ارُك الص يُن تُش اداً لتََجانُس الطاِء في اإلطباق، والس ين ص اد قَلب الس ومن قرأه بالّص
زةً قلبَها إليها لتُجانِس الطاَء في اإلطباق"شار   .)١/٨، ب.ت(أبو البقاء، كِت الصاَد في ذلك قَُربت منها، فكانت ُمقاَربتُها لها ُمجّوِ

طع:  قر، وس قر: ص اداً على لغة بني العنبر جوازاً إن جاء بعدها حرف طاء أو قاف أو غين أو خاء، تقول في س ين ص وتبدل الس
ل بينهم طع، وإن فص راط، أو ثالثة أحرف، تقول في ص راط: الص بغ، أو حرفان، تقول في الس بغ: أص ا حرف واحد، تقول في أس

  .)٣٢٥، ١/٣٢٤م، ١٩٩٨. وأبو حيان، ١/٢٠، هـ١٤٢١(النحاس،  مساليخ: مصاليخ

اداً مع هذه الحروف ين ص تفل ؛والعلّة في إبدال الس ين فهو مهموس مس تعلية، بخالف حرف الس ، فكرهوا الخروج ألنّها مجهورة مس
منه إلى هذه الحروف لثقله، فأبدلوا السين صاداً، فالصاد يوافق السين في الهمس والصفير، ويوافق أيضاً هذه الحروف في االستعالء، 

  .)٣/٢٣٠م، ١٩٧٥(الرضي،  فتجانس الصوت بعد القلب، وهذا األمر يشبه اإلمالة في تقريب الصوت بعضه من بعض

إلبدال يُمتنع إذا سبقت هذه الحروف السيَن، فال يقال في قِْست: قِْصت، والسبب أّن المتكلم منحدر بالصوت من وذهب الرضي إلى أّن ا
  ).١/٥٢، م١٩٩٣الفارسي، . و٣/٢٣٠م، ١٩٧٥(الرضي،  عال، وهذا يستخّف وال يستثقل ثقََل التصعُّد من ُمنَخِفض

  .﴿الّزراط﴾ بالزاي الخالصةالقراءة الثالثة: 

، ١٤٢٢(ابن الجوزي،  أبي عمرو وهي قراءة : "وأبو عمرو الصفاقسي . يقول)١/١٨م، ٢٠٠٠وعبد اللطيف الخطيب، . ١/٢٠هـ
عذرة وكعب غة ل ي: هي ل معي عنه. وقال أبو جعفر الطوس ية األص ة في روا خالص قاء،  بزاي  وبني  )١/٤٢، ب.ت(أبو الب

  .)٦٣م، ١٩٩٢الصفاقسي، (القيس"

ين أبدلت زاياً في وقد ذهب ابن األنباري وأبو ال راط﴾ بقاء إلى أّن الس فير، ﴾ الّزراط﴿فقالوا: ﴿الّس ين والزاي من حروف الص ألّن الس
  .)١/٨، ب.تأبو البقاء، . و١/٣٨، م١٩٨٠(ابن األنباري،  وألّن الزاي أشبه بالطاء، ألنّهما مجهورتان

اد. اختلف اثنان في  :قال قال ابن خالويه: "أخبرني ابن دريد عن أبي حاتم، ين، وقال اآلخر بالص قر، فقال أحدهما بالس فر والص الس
ين؟ اد أم بالس ألت أعرابياً، كيف تقول أبالص د ابن دريد في مثله  :فقال فس بيتاً البن مقبل (ابن مقبل، أما أنا فأقول بالزاي. وأنش

  [البسيط]:) ١/٤٩٦، م١٩٨٧. وابن دريد، ٧٩،م١٩٦٢

  إَذا تَجاَوبِت األزداُء بالّسحرِ     َوال تَهيَّبُني الَموماةُ أْركبُها 

  .)٢٩، م١٩٤١(ابن خالويه، أراد األصداء"

راط﴾ وقلب السين زاياً في  ّسِ ساكنتين  ؛جاء مخالفاً للقياس في هذه القراء﴿ال ألّن القياس فيها أن تبدل الزاي من الصاد والسين إذا جاءا 
دُل ثوبَه: يْزدل ثوبَه، وفي در: يْزدر قبل حرف الدال كقولهم: يُْس يبويه،  يْص راج، ٤٧٩، ٤/٤٧٨م، ١٩٨٨(س ب.ت، . وابن الس

٤٣٠، ٣/٤٢٩(.  

درت وذلك أنّ  قال أبو علي: "فأّما القراءة بالزاي فليس بالوجه؛ اد   أزدرت، :من قال في أص د: القزد، فأبدل من الص وفي القص
يبدلوا الصاد زاياً إذا تحركت مع الدال، وكانت الطاء في  َصدرت، وَصدقت، لم يبدل، فإذا لم :فإنّه إذا تحّركت الصاد في نحو  الزاي،
من أجل الطاء، ألنّها قد تحّركت  ﴾سراط﴿، مثل الدال في القصد في حكم الجهر، فكذلك ينبغي أّال تبدل من السين الزاي في ﴾راط﴿الص

َصدقت، مع أّن بينهما في سيبويه﴾ سراط﴿ كما تحّركت في  مَصادر) فجعل ( :: إذا قال)٤/١٩٦م، ١٩٨٨(سيبويه،  حاجزين، وقد قال 
بينهما حرفاً ازداد التحقيق حسناً وكثر، يريد: يزداد التحقيق للصاد كثرة إذا وقع الفصل بالحرف على التحقيق إذا وقع الفصل بحركة 

 .)٥٤،  ١/٥٣، م١٩٩٣(الفارسي، صدق" : نحو

ة في هذه القراءة ورّدت  ين زاياً خالص ماع هذه بأّن األولذا لم يؤخذ بإبدال الس بط عن أبي عمرو كما أنّه أخطأ في س معي لم يض ص
  القراءة. 
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قال أبو علي: "وأّما الزاي فأحسب األصمعّي لم يضبط عن أبي عمرو، ألّن األصمعي كان غير نحوّي، ولست أحّب أن تُحمل القراءة 
  .)١/٥١، م١٩٩٣(الفارسي، زاياً"على هذه اللغة، وأحسُب أنّه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوّهمها 

ارعة  مع أبو عمرو يقرؤها بالمض معّي في هذه القراءة خطأ منه إنّما س وقد وافقه أبو حيان وقال: "قال بعض اللغويين: ما حكاه األص
  .)١/٤٥هـ، ١٤٢٠أبو حيان، (فتوّهمها زاياً، ولم يكن األصمعي نْحوياً فيؤمَن على هذا"

  ).٥/٥٢٠م، ٢٠٠١. وابن يعيش، ١٠٦، هـ١٤٠٠(ابن مجاهد،  أي: بين الصاد والزاي﴾ بإشمام الصاد زاياً، ﴿الّزراطالقراءة الرابعة: 

، ١٤٢٢وابن الجوزي، . ١٠٦، هـ١٤٠٠(ابن مجاهد،  وهي قراءة حمزة  . يقول)١/١٨م، ٢٠٠٠وعبد اللطيف الخطيب، . ١/٢٠هـ
م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  الصاد زاياً قصد أن يجعلها بين الجهر واإلطباق": "وقرأ حمزة بإشمامها زاياً. أبو البقاء: ومن أشمّ الصفاقسي

٦٣(.  

  ).٢٨، م١٩٤١(ابن خالويه، قال ابن خالويه: "وفي الصراط أربع لغات: ... وبإشمام الصاد الزاي، كل ذلك قد قرئ به"

اكنة فقط وال يفعل  اد الس ائي إلى أّن حمزة كان يفعل هذا في الص ار اإلمام الكس راط﴾ ذلك في المتحركة، وكان يقرأ وقد أش ﴿الص
  .)١٠٦، هـ١٤٠٠(ابن مجاهد،  الساكنة والمتحركة بالزاي، و﴿صراط الذين﴾ بالصاد، وكان سليم يقول ذلك في الصاد

م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  واإلطباق وذهب الصفاقسي مستشهداً بما قاله أبو البقاء إلى أّن الُحجة في إشمام الصاد زاياً أن يكون بين الجهر
صفير والطاء في الجهر، فيتقارب الصوتان وال يختلفان)١/٨، م١٩٥٧. وأبو البقاء، ٦٣ سين في ال (ابن  ، وذلك من أجل أن تؤاخي ال

  .)٥/٥٢٠م، ٢٠٠١. ابن يعيش، ١/٦٣، م٢٠٠٠خالويه، 

اد َوإِن َكانَت من ُحرُ قال ابن مجاهد: " صَّ اي فَِألَن ال اد إِلَى الزَّ صَّ اد  وف اإلطباق فَِهَي مهموسةَوأّما إمالة ال صَّ والطاء مجهورة فقلبت ال
  .)١٠٨، هـ١٤٠٠(ابن مجاهد، إِلَى حرف مجهور مثلَها مؤاخ للصاد بالصفير ليَُكون مجهوراً كالطاء"

يئاً من الزاي ألنّه رأى جهر الطاِء وإطباقها فأتى بالصاد ُمراعاةً لإلط ّم الصاَد ش يئاً وقال ابن األنباري: "ومنهم َمن أش ّمها ش باِق وأش
  .)١/٣٨، م١٩٨٠(ابن األنباري، من الزاي ُمراعاةً للجهِر"

ت من حروف المعجم، عوبة النطق بهذه القراءة وأّن فيها تكلَّف حرف بين حرفين كما أنّها ليس راج ص  وقد نقل أبو علي عن ابن الس
اد فعدلت عن يقول: " حيث ارعة التي بين الزاي والص عب وأّما القراءة بالمض القراءة بها، ألنّه تكلُّف حرف بين حرفين، وذاك أص

تعمل في هذه الحال فقط، وليس هو بحرف يبنى عليه الكلم، وال هو من حروف المعجم، ولست أدفع أنّه من  ان، ألنّه إنّما اس على الّلس
  .)١/٥١، م١٩٩٣(الفارسي، "كالم الفصحاء من العرب، إال أّن الصاد أفصح وأوسع وأكثر على ألسنتهم

صريحة،  والمضارعة تختص بالصاد دون السين، بإشرابها شيئاً من صوت الزاي، لئال يذهب اإلطباق بالقلب، أّما السين فتقلب زاياً 
اكنة أو متحركة وبعدها دال اد بكونها س ارعة في الص ترط المض ، ٢/٣٢٠ب.ت، (الغيثان،  لَما ذُكر من أنّه ال إطباق فيها، كما تُش

٣٢١(.  

هما حرفين، وعليه ن﴿الّصراط﴾ مخالفة للقياس لسببين، األول: أّن الدال لم تليها، واآلخر: فصل بيتكون المضارعة في كلمة  وعلى هذا
  .)٢/٣٢١ب.ت، (الغيثان،  بل تكون على ما سمع من العرب ؛ال تكون المضارعة

تمر المضارعةقال الرضي: " بل يقتصر على ما سمع من العرب، كلفظ  ؛فإن فصل بينهما أكثر من حركة كالحرف والحرفين لم تس
  .)٣/٢٣٢م، ١٩٧٥(الرضي، "الصاد والمصادر والصراط، ألن الطاء كالدال

ضارعوا بها وهي بعيدة، نحو: مصادر والصراط، ألّن الطاء كالدال، والمضارعة هنا وإن بعُدت الدال بمنزلة  سيبويه: "ربما  وحكى 
ويقٌو ا قولهم: ص ين ص اليق، فأبدلوا الس ْقُت ونحوه"مص يء في: ُص يبويه، داً كما أبدلوها حين لم يكن بينهما ش . ٤/٤٧٨م، ١٩٨٨(س

  .)٤/١٨٢، م١٩٩٦ابن سيده، و

  جاء فيها أربع قراءات: ﴿الّصراط﴾تبيّن مما سبق أّن كلمة 

  القراءة األولى: ﴿الّسراط﴾ بالسين، وهي األصل، كما أشار إليها الصفاقسي.
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  بالصاد، وهي اللغة الفصحى، بإبدال السين صاداً، لتؤاخي االستعالء مع الطاء، وهي على قياس اإلبدال. والقراءة الثانية: ﴿الّصراط﴾

اد متحركة ولم تليها  اد زاياً، وهذا الوجه مخالف لألصل لكون الص ين أو الص ة، بإبدال الس والقراءة الثالثة: ﴿الّزراط﴾ بالزاي الخالص
  يان.وأبي ح يدال. وقد رّدها بعضهم كأبي عل

صوت الزاي، وهذا مسموع عن العرب  شيئاً من  ّصراط﴾ بالمضارعة، أي: بين الصاد والزاي، بإشراب الصاد  والقراءة الرابعة: ﴿ال
  ألّن الصاد متحركة ولم تليها حرف الدال. ؛غير موافق لألصل

الّين﴾الصرفي التوجيه المبحث الرابع:    )١/٧(الفاتحة،  في قوله تعالى: ﴿الضَّ

  ذلك: بيينوفيما يلي ت وقد اكتفى بتوجيه القراءة الثانية، قراءتين، ﴾الّضالّين﴿في كلمة  -رحمه هللا-فاقسي أورد الص

  .﴿الّضالّين﴾ باأللف الخالصةالقراءة األولى: 

ي . يقول)١/٢٤م، ٢٠٠٠. وعبد اللطيف الخطيب، ١/١١، ب.ت(أبو البقاء،  وبها قرأ الجماعة فاقس : "الجمهور باأللف دون الص
  .)٧٢م، ١٩٩٢(الصفاقسي، همزة"

ضّل يضّل، فكره اجتماع حرفين متحركين وهما: (الالمان) من جنس  ّضاِلِلين﴾ بالمين، أي: الفاعلون، من الفعل  وأصل هذه الكلمة ﴿ال
اكنان وهما األلف والالم األولى المدغمة،  كنت األولى وأدغمت في اآلخرة، فالتقى س تُمدت وطأة فزيد في مدة األلف، واعواحد، فأس

  .)١/٤٦، م١٩٩٩(ابن جني،  المّد للتخلص من التقاء الساكنين

ائل أل س الين لِ  قال ابن خالويه: "فإن س الّين؟ فقل هما المان أدغمت األولى في الثانية، ومدت األلف من الض ددت الالم في الض م ش
  .)٣٤، م١٩٤١(ابن خالويه، اللتقاء الساكنين نحو دابّة وشابّة"

اكن وآخر متحرك، فهما بمنزلة الحرف وذهب ابن األ ل حرفين، حرف س دد بعد األلف وإن كان في األص نباري إلى أّن الحرف المش
دد وإن كان حرفين حيث الواحد المتحرك،  دد بعده، ألّن المش اكناً مع الحرف المش قال: "وإنّما جاز الجمع بين حرف العلة إذا كان س

اكنان  األول منهما ساكن والثاني متحرك، إال أنّهما صارا بمنزلة الحرف الواحد ألّن اللسان ينبُو عنهما نبوةً واحدة، فكأنّه لم يجتمع س
  .)١/٤١، م١٩٨٠(ابن األنباري، لمكان الحرف المتحرك بخالف غير المشّدد"

اكنين في  ار إلى أّن الجمع بين الس الّين﴾ ونحوهأّما أبو البقاء فقد أش ئز إذا كان األول منهما حرف مّد، حيث ثقيل جداً، إال أنّه جا ﴿الضَّ
  .)١٠٤، م١٩٩٦(أبو البقاء،  يُجعل مّده كالحركة الحاجزة

  .وشأبّة ﴿الّضألّين﴾ بإبدال األلف همزة غير ممدودة، ومثله: دأبّة القراءة الثانية:

ياني ْختِ قاء، ٤٥(الكرماني، ب.ت،  وهي قراءة أيوب الّسِ  . يقول)١/٢٤م، ٢٠٠٠خطيب، . وعبد اللطيف ال١/١١، ب.ت. وأبو الب
ي فاقس اكنين. وحكى أبو زيد: دأبّةالص اذّاً بإبدال األلف همزة فراراً من التقاء الس أبّة في باب الهمزة" : "قرئ ش ي، وش فاقس (الص

  .)٧٢م، ١٩٩٢

كت الهمزة بالف الّين﴾ باأللف، فأبدلت همزة من األلف ألنّها أختها في المخرج، وحرُّ ل هذه الكلمة ﴿الّض اكل لأللف، ألّن وأص تح المش
 ً   .)١/١٠٤، م١٩٩٦(أبو البقاء،  الفتحة في الهمزة تكون حاجزاً كما أّن األلف يكون حاجزا

لتحجزوا قال ابن خالويه: "قرأ أيوب السختياني ﴿وَال الّضألّين﴾ بالهمزة، فقيل ألبي أيوب: لَم همزَت؟ فقال: إّن المّدة التي مددتموها أنتم 
  . )٤/١٧٠م، ١٩٧٥. والرضي، ٣٤، م١٩٤١(ابن خالويه، هي هذه الهمزة التي همزت"بها بين الساكنين 

ساكن (األلف) قبل المشدد مثل قوله تعالى: ﴿وال شار مكي إلى أّن بعض القبائل العربية من يبدل من الحرف ال ّضألّين﴾، إْذ أرادوا  وأ ال
تطيعوا تحريكها فأبدلوا من اكنين فلم يس ها حرفاً مؤاخياً وقريباً لها في المخرج وهي حرف الهمزة لقوتها تحريك األلف للتقاء الس

  . )١/٧٢هـ، ١٤٠٥(مكي،  وجالدتها
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﴿الّضالّين﴾ يُقرأ بهمزة مفتوحة قبل الحرف المشّدد، : وحكى أبو البقاء أّن األلف تبدل بهمزة قبل الحرف المشدد في القرآن، قال: "قوله
  .)١٠٤-١/١٠٣، م١٩٩٦(أبو البقاء، قّة وهي لغة مسموعة من العرب"أالحودأبّة و حيث كان من القرآن، نحو: جأنّ 

. ٧٢م، ١٩٩٢(الصفاقسي،  فمن قرأ بإبدال األلف همزة فهو على لغة من أراد الفرار من اجتماع الساكنين كما ذكر الصفاقسي وغيره
، ١٤٠٧والزمخشري،  شية عند العرب، في كل ألف يليها حرف مشدد)١/١٧هـ ضاّل ودابّة وجاّن، والعلّة أّن ، وهي لغة فا ، مثل: 

  .)١/١١، ب.ت(أبو البقاء،  الهمزة أبدلت من األلف لتصح حركتها فراراً من التقاء الساكنين

أُل عْن ذنبِه إنٌس وال جأّن﴾ معه من عمرو بن عبيد حيث كان يقرأ ﴿فيومئٍذ ال يُس ي عن أبي زيد ما س فاقس  ،الرحمن( وقد نقل الص
  .)٧٢م، ١٩٩٢الصفاقسي، ( بالهمز )٥٥/٣٩

حتى قال أبو علي الفارسي: "وحكى أبو زيد أنّه سمع عمرو بن عبيد يقرأ ﴿لْم يْطمثهّن أنٌس قْبلهْم وال جأّن﴾، قال أبو زيد: خلته قد لحن 
. ومثله )٣/١٤٩ب.ت، . وابن جني، ١/٣٠٨م، ١٩٨٥(الفارسي، وشأبّة فعلمُت أّن عمراً لم يلحن" سمعت العرب بعد ذلك تقول: دأبّة

  [الطويل]:) ١٣/٩٦هـ،  ١٤١٤. وابن منظور، ٢٩٤، م١٩٧١(كثير عزة،  قول ُكثَيّر َعّزة

  إذا ما احَمأّرْت بالعبيِط العوامُل   وأنَت ابَن ليلى خيُر قوِمك مْشهداً  

  [الطويل]:) ٣/١٠٥، م١٩٩٦. وابن سيده، ٣٢٣، م١٩٧١(كثير عزة، وقوله أيضاً 

  تََجلَّلْت     بَياضاً وأّما بيُضها فاْدهأّمتِ وِلألرِض أّما سوُدها ف

  .)١/٤١، م١٩٨٠(ابن األنباري، قال ابن األنباري: "وعلى هذه اللغة قرئ في الشواذّ، ﴿وتَرى الشْمَس إَذا طلعَْت تْزوأرُّ عن كهفهم﴾"

  التقاء الساكنين. واألصل في ذلك كلّه: احماّرت، وادهاّمت، وتزواّر، فقد أُبدلت الهمزة من األلف فراراً من

وا على أنّه ال ينقاس ألنّه لم  ي على أّن هذا اإلبدال ال ينقاس عليه لقلته في العربية، يقول: "وجاءت منه ألفاظ ونّص فاقس ونص الص
  .)٧٢م، ١٩٩٢(الصفاقسي، يكثر"

  ).١١/٣٩١هـ،  ١٤١٤منظور، . وابن ٤/١٦٨م، ١٩٧٥(الرضي، قال المبرد: "فقلُت ألبي عثمان أتقيس هذا؟ قال: ال، وال أقبله "

ي عن ابن جني، حيث قال: "وعلى قول  فاقس وقد خالف هذا الفريق طائفة من اللغويين فذهبت إلى أّن القياس جائز فيها كما نقل الص
  .)٧٣م، ١٩٩٢(الصفاقسي، ابن جني: إنّها لغة ينبغي أن يقاس عليها"

وأنا أرى ما ورد عنهم من همز األلف الساكنة في بأز وسأق وتأبل قال: "إذ  فذهب ابن جني إلى أّن اإلبدال هنا صنعة وليس اعتباطاً،
كة، وذلك أنّه قد ثبت عندنا من عّدة أوجه أّن الحركة إذا  نعة، وليس اعتباًطا هكذا من غير مس ونحو ذلك إنّما هو عن تطرق وص

اها كأنّه محرك بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز جاورت الحرف الساكن فكثيًرا ما تجريها العرب مجراها فيه، فيصير لجواره إي
ت همزة ة وإذا تحّركت األلف انقلب ا محرك أنّه ل ك ذا التنزي ك وعلى ه ذل األلف ل ا هي في نفس األلف، ف ك قراءة أيوب ، إنّم من ذل

  .)٣/١٤٩، ب.ت(ابن جني، ﴾"وِب عليهْم وال الضألينغضُ غيِر المَ : ﴿السختياني

ري على ج اكنان، ونّص الزمخش اكنين من وذلك بقولهواز إبدال الهمزة من األلف لئال يجتمع س : "ولقد جّد في الهرب من التقاء الس
أبّةٌ، قال ألّين﴿ومن قرأ  دأبّة، وش (ابن يعيش، هي عن عمرو بن عبيد ومن لغته النّقر في الوقف علي(النقر)"و ﴾وال جأنٌ ﴿ ﴾وال الّض

  .)٥/٢٩٨م، ٢٠٠١

(الرضي،  وشأنّة ودأبّة هب إلى أّن إبدال الهمزة من األلف يسّمى لغة (النقر) وهو في العربية مغتفر، نحو: جأنّ أّما ابن الحاجب فقد ذ
  .)٢/٢٤٧م، ١٩٧٥

ح أّن كلمة  بق يتض الّين﴿مما س ة، واآلخر: بإبدال الهمزة من األلف، فَمن قرأ باأللف  ﴾الّض قرئْت بوجهين، األول: باأللف الخالص
متحركين من جنس واحد إذ أصلها (الّضاِلِلين)، وجاء بالمد  أدغم الالم األولى في الثانية كراهة اجتماع حرفين ﴾الّينالضّ ﴿وتشديد الالم 
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اكنين، وهما األلف والالم األولى المدغمة. أّما من قرأ بالهمز  ألّين﴿للتخلص من التقاء الس جرى على لغة الفرار من التقاء  ﴾الّض
اً، وعلى لغة اكنين أيض دد مدغم، وقد أجاز بعض النحاة القياس عليها  ؛النقر، وهو جائز الس ألّن الحرف األول حرف مّد والثاني مش

  وبعضهم لم يجز.

  الخاتمة

  وفي الختام أوّد أن أذكر أهّم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وهي على النحو التالي:

  والحجة والتعليل. جوالتخري االحتجاجمنها في اللغة استعماالت مختلفة  القراءات أّن لعلم توجيه_١

  أّن اختالف القراءات القرآنية حفظت كثيراً من اللهجات العربية من الغياب واالضمحالل. _٢

  أربعة مواضع. فيتوجيها صرفيا القرآنية في سورة الفاتحة القراءات  هأّن الصفاقسي وجّ _ ٣

ً  كان أّن القراءات التي ذكرها الصفاقسي منها ما_ ٤ ً  متواترا   .ومنها ما كان شاذا

ابن األنباري، ، خالويهأّن التوجيهات الصرفية للقراءات القرآنية جاءت عند الصفاقسي قريبة مما ذكره اللغويون السابقون أمثال: ابن _ ٥
  وغيرهم.، والعكبري

 المصادر

الحميد طه ومراجعة:  تحقيق: طه عبد ،ي غريب إعراب القرآنالبيان ف). م١٩٨٠الرحمن بن محمد بن سليمان. ( عبد أبو البركاتبن األنباري، ا
  .: الهيئة المصرية العامة للكتابمصر ،مصطفى السقا

 ،المحقق: د. حاتم صالح الضامن ،في معاني كلمات الناس الزاهر .)م١٩٩٢-هـ  ١٤١٢( .محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكرابن األنباري، 
  .بيروت: مؤسسة الرسالة

المحقق: د. أحمد محمد  ،تحبير التيسير في القراءات العشر .م)٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( .شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد بن يوسفبن الجزري، ا
  .األردن: دار الفرقان ،مفلح القضاة

بيروت:  ،المحقق: عبد الرزاق المهدي ،زاد المسير في علم التفسير .هـ) ١٤٢٢( .جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدبن الجوزي، ا
  .دار الكتاب العربي

  .بيروت: مؤسسة الرسالة ،المحقق: عبد الحسين الفتلي ،األصول في النحو.)ب.ت( .أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحويبن السراج، ا

  .القلب واإلبدال). ب.ت( .ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق

  

  .بيروت: دار الكتب العلمية ،سر صناعة اإلعراب .م)٢٠٠٠ -هـ١٤٢١عثمان الموصلي (أبو الفتح بن جني، ا

-: وزارة األوقافقاهرةال ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .م)١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( .أبو الفتح عثمان الموصلي ابن جني،
  .المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

  .: الهيئة المصرية العامة للكتابمصر ،الخصائص .)ب.ت( .الموصلي أبو الفتح عثمانبن جني، ا

  .: مطبعة دار الكتب المصريةمصر ،إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم .م)١٩٤١-هـ ١٣٦٠( .الحسين بن أحمد، أبو عبد هللابن خالويه، ا

المحقق: د. عبد العال سالم مكرم، األستاذ المساعد بكلية  ،لقراءات السبعالحجة في ا. م)٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( .الحسين بن أحمد، أبو عبد هللابن خالويه، ا
  .بيروت: دار الشروق ،جامعة الكويت -اآلداب 

  .مكتبة المتنبي القاهرة: ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع . (ب.ت).الحسين بن أحمد ،ابن خالويه

  .بيروت: دار العلم للماليين ،المحقق: رمزي منير بعلبكي ،جمهرة اللغة .م)١٩٨٧( .أبو بكر محمد بن الحسن زدي،األابن دريد 

  .بيروت: دار إحياء التراث العربي ،المحقق: خليل إبراهم جفال ،المخصص .م)١٩٩٦هـ ١٤١٧( .أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسيبن سيده، ا

، المحرر             الوجيز في تفسير الكتاب العزيزهـ). ١٤٢٢ي المحاربي. (أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلسابن عطية، 
  الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية. السالم عبد تحقيق: عبد

حمد حسين المحقق: م ،تفسير القرآن العظيم (ابن كثير) .) هـ ١٤١٩( .أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيبن كثير، ا
  .بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ،شمس الدين
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  .: دار المعارفمصرالمحقق: شوقي ضيف  ،السبعة في القراءات .هـ)١٤٠٠( .البغدادي، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميميابن مجاهد، 

  .دمشق: وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،عني بتحقيقه: عزت حسن ،ديوان ابن مقبل). م١٩٦٢. (تميم بن أبّي بن العجالنبن مقبل، ا

  .: دار صادر، بيروتلسان العرب .هـ) ١٤١٤( .اإلفريقى محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين األنصاري الرويفعىبن منظور، ا

المحقق:  ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب .)م١٩٨٥( .ين، ابن هشامعبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدبن هشام، ا
  .: دار الفكردمشق ،د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا

 .يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع ابن يعيش،
  .بيروت: دار الكتب العلمية ،قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب ،شرح المفصل للزمخشري .م) ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢(

  بيروت: عالم الكتب.  ،تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز ،إعراب القراءات الشواذ ).م١٩٩٦( .عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري أبو البقاء،

: عيسى البابي الحلبي القاهرة ،المحقق: علي محمد البجاوي ،التبيان في إعراب القرآن .)ب.ت( .بد هللا العكبريعبد هللا بن الحسين بن ع ،أبو البقاء
  .وشركاه

 ،ق: صدقي محمد جميليحقت ،البحر المحيط في التفسير .هـ)١٤٢٠( .محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي ،أبو حيان
  .دار الفكر: بيروت

تحقيق  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب .م) ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨( .محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي ،و حيانأب
  .القاهرة: مكتبة الخانجي ،وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد مراجعة: رمضان عبد التواب

المحقق: مهدي محمد  ،ديوان طرفة بن العبد .م) ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣( .الجاهلي و الشاعرأبو عمر، َطَرفَة بن العَْبد بن سفيان بن سعد البكريالوائلي، 
  .دار الكتب العلمية، ناصر الدين

تحقيق: الدكتورة هدى محمود  ، ي]معانى القرآن لألخفش [معتزل .م) ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١( .أبو الحسن المجاشعي بالوالء، البلخي ثم البصريألخفش، ا
  .كتبة الخانجيالقاهرة: م، قراعة

شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر  .م) ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥( .محمد بن الحسن الرضي، نجم الدين ،اإلستراباذي
 -حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: محمد نور الحسن  ،من الهجرة ١٠٩٣البغدادي صاحب خزانة األدب المتوفي عام 

المدرس في تخصص  -المدرس في كلية اللغة العربية محمد محيى الدين عبد الحميد  -المدرس في تخصص كلية اللغة العربية محمد الزفزاف 
  .بيروت: دار الكتب العلمية ،كلية اللغة العربية

ه جماعة من العلماء بإشراف المحقق: ضبطه وصحح، التعريفات). م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣. (علي بن محمد بن علي الزين الشريفالجرجاني، 
  ، بيروت: دار الكتب العلمية.الناشر

  .بيروت: دار الثقافة  ،جمعه وشرحه: إحسان عباس ،ديوان كثير عزة .م)١٩٧١( .الرحمن بن األسود كثيّر بن عبدالخزاعي، 

  .دار سعدالدين ، دمشق:معجم القراءات م).٢٠٠٠. (اللطيف عبد الخطيب،

بيروت: عالم  ،المحقق: عبد الجليل عبده شلبي ،معاني القرآن وإعرابه .م) ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨( .ري بن سهل، أبو إسحاقإبراهيم بن السزجاج، ال
  .الكتب

المحقق: محمد أبو الفضل ، البرهان في علوم القرآن). م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦. (أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادرالزركشي، 
رته دار المعرفة، بيروت ، القاهرة:إبراهيم   .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه (ثم صوَّ

  .بيروت: دار الكتاب العربي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .هـ) ١٤٠٧( .أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللازمخشري، ال

المحقق: الدكتور أحمد محمد  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون.)ب.ت( .ف بن عبد الدائمأبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسسمين الحلبي، ال
  .دمشق: دار القلم ،الخراط

وقف على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان  ،شرح شواهد المغني .)م ١٩٦٦ -هـ  ١٣٨٦( .عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدينسيوطي، ال
  .الناشر: لجنة التراث العربي ،التركزي الشنقيطي حمد محمود ابن التالميدمذيل وتعليقات: الشيخ م

، ليبيا، طرابلس: كلية الدعوة موسى محمد زنين :تحقيق ،المجيد في إعراب القرآن المجيدم). ١٩٩٢الصفاقسي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي. (
  اإلسالمية.

قدم له: الشيخ اغا بزرك الطهراني صححه ورتبه وعلق  ،التبيان في تفسير القرآن .م)١٩٥٧( .نشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسطوسي، ال
  .: مكتبة األمين المطبعة العلمية،النجفحواشيه ووضع فهارسه: أحمد شوقي األمين وأحمد حبيب قصير

  .: دار صادر،بيروتليتحقيق: حسان فالح أوغ ،ديوان طفيل الغنوي شرح األصمعي ).م١٩٩٧. (طفيل بن عوفغنوي، ال

  .األردن: مكتبة الشباب ،الرحمن محمد شاهين تحقيق: عبد ،المناهل الصافية إلى كشف معاني الشافية. (ب.ت). لطف هللا بن محمد بنغيثان، ال

 ،في مناهجها وتطبيقها)(مطبوع مع: شروح حماسة أبي تمام دراسة موازنة  شرح كتاب الحماسة للفارسي .)ب.ت( .أبو القاسم زيد بن عليفارسي، ال
  .بيروت: دار األوزاعي ،المحقق: د. محمد عثمان علي
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بشير جويجابي راجعه  -المحقق: بدر الدين قهوجي  ،الحجة للقراء السبعة .م)١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣( .الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو عليفارسي، ال
  .لمأمون للتراثدمشق: دار ا ،أحمد يوسف الدقاق -ودققه: عبد العزيز رباح 

: القاهرة ،المحقق: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ،المسائل البصريات .)م ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥( .الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو علي ،الفارسي
  .مطبعة المدني

: بيروت ،المخزومي، د إبراهيم السامرائي المحقق: د مهدي ،العين .)ب.ت( .أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصريفراهيدي، ال 
  .دار ومكتبة الهالل

  .: دار الكتب العلميةبيروت ،شرحه وقدم له: علي فاعور ،ديوان الفرزدق ).م١٩٨٧. (همام بن غالب بن صعصعةفرزدق، ال

الجامع ألحكام القرآن = تفسير  .م) ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤( .أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدينقرطبي، ال
  .القاهرة: دار الكتب المصرية ،تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ،القرطبي

: بيروت ،تحقيق: محيي الدين رمضان ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها). م١٩٨٤. (أبو محمد مكي بن أبي طالبالقيسي القيرواني، 
  .مؤسسة الرسالة

المحقق: د.  ،مشكل إعراب القرآن .)١٤٠٥( .أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار األندلسي القرطبي المالكيالقيسي القيرواني، 
  .بيروت: مؤسسة الرسالة ،حاتم صالح الضامن

  .لبالغمؤسسة ا: بيروت ،تحقيق: شمران العَجلي ،شواذ القراءات .)ب.ت( .محمد بن أبي نصرالكرماني، 

  ، القاهرة: دار السالم.معجم مصطلحات علم القراءات القرآنيةم). ٢٠٠٧المسئول، عبد العلي. (

وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل  ،إعراب القرآن .)هـ١٤٢١( .أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ،النَّحَّاس
  .دار الكتب العلميةبيروت: بيضون،  إبراهيم الناشر: منشورات محمد علي

القاهرة: مكتبة  ،المحقق: عبد السالم محمد هارون ،الكتاب. م) ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨( .عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشرسيبويه، 
  .الخانجي

  م الكتب.الناشر: عال ،معجم القراءات القرآنيةم). ١٩٩٧(أحمد عمر، وعبدالعال سالم.  مختار ومكرم،
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